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Második rész

Közjáték

Kolumbusz Kristóf fölfedezésének híre betölti az egész földet.
Tárgya minden beszélgetésnek. Ez nyilvánul meg a Kórus tagjainak
mozdulataiban és csevegéseiben is. A közjáték alatt a proscénium
ban lévő Kolumbusz mély imába merül. A Magyarázó a szünetben
elhagyott helyére lép. Újra kinyitja a Könyvet és többször is rácsap
a kezével. A zenekarban egy trombita próbálkozik, de néhány ha
mis hang után abbahagyja.

MAGYARÁZO Kolumbusz fölfedezte Amerikát és dicsőséggel tért visz
sza Spanyolországba. De jöttek a csalódások és Kolumbusz újabb
útjai csak fokozták a csalódottságot, Az új földről semmi aranyat
sem hoztak, csupán alig egy maréknyi gyöngyöt. A vadak, miután
rútul becsapták őket, lemészárolták a betolakodókat. Ez persze ke
gyetlen megtorlásokat vont maga után. Hogy ezt a veszélyes földet
megművelhessék, vissza kellett állítani a rabszolgaságot. Közben
Kolumbusz Kristóf, mint a zavarodott, össze-vissza bolyongott az új
szigetek között, és anélkül, hogy tudta volna, érintette a kontinenst
is. Ellenségeinek száma egyre nőtt, a hatalmasok bizalmatlansága is
mindinkább megmutatkozott. A vizsgálat ideje elérkezett. Spanyol
országban a király összehívta tanácsadóít, hogy mítévő legyen, íme
a király három bölcs emberrel ... Csendet kérek! Igen, igen! Nek
tek szólok l Figyeljetek!

l. Spanyolország királya és a három bölcs

A KIRÁLY Most, hogy megvitattuk az Itáliával, Flandriával és Német
országgal való ügyünket, szenteljünk néhány percet kevésbé komoly
ügyeknek is. Kolumbusz Kristófról szerétnék beszélni veletek és az
ő új Indiáiról, amit fölfedezett.

1. BÖLCS Nagyon sok panasz és vád jutott el hozzánk az Admirális
ellen.

2. BÖLCS Nagyon sok pénzt kölcsönöztünk az Admirális úrnak.
3. BÖLCS Nagyon sok pénzt kölcsönöztünk neki, de eddig még semmit

sem kaptunk vissza.
A KIRÁLY Kasztília királynője, asszonyunk és uralkodótársunk nagy

rokonszenvvel viseltetik iránta.
1. BÖLCS Hogy van őfelsége, a királyné?
A KIRÁLY Beteg! Beteg! Nagyon beteg! Már az orvosokat sem akarja

látni. Szinte a végét járja.
1. BÖLCS Az angyalok jöjjenek segítségére és vigyék az Isten elé Ka-

tolikus Izabella lelkét.
2. 3. BÖLCS Ámen!
A KIRÁLY Mi a véleményetek Kolumbusz Kristófról?
1. BÖLCS Azt állítja magáról, hogy az Isten követe.
2. BÖLCS Azt állítja, hogy talált egy másik világot.
3. BÖLCS Azt állítja, hogy Spanyolország nagyon kicsike valami.
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1. BÖLCS Mi úgy véljük, hogy a király sokkal nagyobb, mínt alatt
valója.

2. BÖLCS Mi úgy véljük, hogy a szolga nem lehet nagyobb uránál.
3. BÖLCS Mi úgy véljük, hogy túl sokat beszélnek erről a Kolum-

buszról.
1. BÖLCS Mi úgy véljük, hogy valami egészen ismeretlen dolgot talált.
2. BÖLCS Mi úgy véljük, hogy ami ismeretlen, az mindig zavaró is.
3. BÖLCS Mi úgy véljük, hogy sohasem tisztességes ember az, akinek

sikerül valami kincset találnia.
A KIRÁLY Mi a véleményetek arról, amit eddig tettem Kolumbusz

Kristófért ? Mí a véleményetek a neki juttatott adományaimról ?
1. BÖLCS Más dolog bőkezűnek lenni, ha valami bizonytalan, mint

hogyha valami bizonyos.
2. BÖLCS Felséged neki adta azokat az új földeket s nem adta neki

Spanyolországot. Csupán Spanyolország segítségét nyújtotta neki,
hogy teremtsen egy új Spanyolországot.

3. BÖLCS Ha a sólyom megtette a kötelességét, a solymáron a sor. Ha
a kormorán elkapta a halat, a halász megfoghatja a halat.

A KIRÁLY Mít tegyek hát Kolumbusz Kristóffal?
1. BÖLCS A közelemben lakik egy barátom, úgy hívják, hogy Don

Jaim.
2. BÖLCS Hallottam beszélni egy haliciai emberről. A neve Don Pedro.
3. BÖLCS Az öregek még nem felejtették el egy földim nevét. Úgy

hívták Don Baltazár.
A KIRÁLY És mit cselekedett az a Don Pedro, az a Don Jaim és az a

Don Baltazár?
1. BÖLCS Don Jaim kártya-játékon egyszer száz aranyat· nyert. Má

sodszor is játszott és ezret veszített.
2. BÖLCS Don Pedro egyik tengeri útján ezer aranyat szerzett. Vala

mennyi gyermeke, szolgája, de még a zsellérei is elhagyták, hogy
tízezret szerezzenek.

3. BÖLCS Don Baltazár száz aranyat kölcsönzött inasának. Az inas az
Indiakra utazott a pénzen és sokkal gazdagabban tért meg, mint
a gazdája.

A KIRÁLY Hallgatlak titeket és megköszönöm becsületességeteket.
1. BÖLCS Meg kell becsülni Kolumbusz Kristófot.
2. BÖLCS Szemmel kell tartani Kolumbusz Kristófot.
3. BÖLCS El kell feledtetni Kolumbusz Kristófot.

2. A vita

Az egész következő jelenet alatt, mivel a Kórusnak semmi dol
ga sincs, élénken, felszabadultan, mindenféle beszélgetésbe kezde
nek a kórustagok. Itt is, ott is, kisebb csoportok halkan. énekelget
nek, próbálgatják a következő jelenetet.

MAGYARÁZO (szigorúan) Nagyon kérem a hölgyeket és az urakat,
szíveskedjenek kevésbé zajongani. Egy kissé mérsékeljék magukat.
Azzal az ürüggyel, hogy nincs dolguk a most következő jelenetben
s valószínűleg az azután következőben sem ...

1. KORUSBELI Azt mondja, hogy nincs ránk szükség a most kezdődő

jelenetben?
MAGYARÁZO Nem tudom pontosan, csak gondolom.
1. KORUSBELI Nos hát! Majd meglátja!
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MAGYARÁZO Bárhogy Íesz is, nem akarom ezt a [övés-menést, ezt
a traccsolást. Illetlenség úgy Iélrehúzódni is, hogy mit tudom én mit
próbálnak. Nagyon kérem, legyenek belátóakés maradjanak nyu
godtan, amíg a karmestertől jelt nem kapnak.

1. KORUSBELI Ön azt hiszi, hogy nyugodtan tud maradni bárki is
akár Spanyolországban, akár Amerikában, miközben híre terjed
Kolumbusz Kristóf csodáratos fölfedezésének?

2. KORUSBELI Miért <beszélünk Amerikáról? Még szó sincs Ameri
káról.

1. KORUSBELI Bocsánatot kérek, kedves kollégám. Igenis van Ame
rika, de még homályban. Földjét Kolumbusz Kristóf lába megrész
kettette egyik végétől a másikig. Az egész világ megmozdult. A vi
lág minden sarkából igyekeznek eljutni oda. Es mégis, nevetséges
figura ez a Kolumbusz Kristóf, ha úgy tekinti ezt a fölfedezett vi
lágot, mint a saját birtokát, és meg akarja tartani magának. És
ugyan miért? A világnak csak egy' ujabb részét fedezte föl. Tegyük
fel, hogy egy orvos újabb testrészünket fedezi föl, vagy egy újabb
combot ad nekünk, amiről mi már megfeledkeztünk, mégis, az a
comb nem az orvosé, hanem a míenk. Nem igaz?

2. KORUSBELI Az igazság az, hogy a kórus tagjai, a hölgyek és az
urak, elégedetlenek.

MAGYARAZO És miért elégedetlenek?
KÚRUSVEZETÖ Mindenkí nagy diadalmi jelenetet vár. Kolumbusz

Kristóf visszatérését Spanyolországba. Lenyűgöző festői és zenei be
állításban. (Csettint a nyelvével.) Pompás ruhákban, a meghódított
Granada festői környezetében. Trombiták harsognának, harangok
zúgnának. Tarka menetben tollakkal díszített vademberek. új gyü
mölcsfajták és őfelségeik, amint kegyesen fogadják Kolumbusz
Kristóf hódolatát. Kolumbusz meghajtja térdét a trón előtt és át
nyújtja őfelségeiknek az új világ hódolatát. Bámulatos lenne! Mint
ha máris hallanám a diadalmi zenét... És micsoda öröm a Kórus
nak, hogy végre tele tüdővel fújhatja a szólamát!

MAGYARAZO Talán még egy kis granadai ballet is legyen benne?
KORUSVEZETÖ Úgy van! Egy kis balett senkinek sem ártana.
MAGy ARAZO Fandangóval és hastánccal. Vagy valami ilyesmi.

(A zenekar félénken intonál valamit.)
KÚRUSVEZETÖ Egy kis ballet senkinek sem ártana. Én úgy találom,

hogy eddig igen kevés női szereplő volt. Ha tudni akarja, ez az én
véleményem.

MAGYARAZO Nos, engem is bosszant, de ez a jelenet el van hibázva,
(Egy ideje viharmomj kezdődött a zenekarban és a Kórusban.)

KÚRUSVEZETÖ És miért elhibázott ez a jelenet?
MAGYARAZÚ Elhibázott, mert egyszerűen nincs. Egyszeruen nincs,

rnert hiányzik, és hiányzik, mert egyszerűen nincs. Nem tudok önök
nek más magyarázátot adni. De mégis, úgy tűnik nekem, hogy kez
dődik valami, amit velem nem közöltek előbb. A Könyvben ez van:
Kolumbusz Kristóf és a patkányok. De nem látok patkányokat, el
lenben míntha nagy vihar kerekednék. Bárhogy van is, azt mond
ták, hogy ezt közöljem önökkel. - Ha a lárma tovább is tart, kény
telen leszek hangszórót használni. - Ami a harmadik utazást il
leti, önök is tudják, a Könyv téved, - a lapok is össze vannak ra
gadva - az tulajdonképpen a negyedik utazás ... Kolumbusz Kris
tófot visszahívták Spanyolországba. Jogaiba pedig a király helyet-
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test állított. Bogy is hívták a helyettesét? Már nem emlékszem a
nevére. (Felteszi a pápaszemét.) El van mosódva a Könyvben ...
Megláncolt fogoly... Éppen itt nyitottam ki újra a Könyvet ..
Figyelem!

3. Kolumbusz Kristóf az árbóchoz kötözve

MAGYARÁZÖ Határozottan, - nem csalódtam - alapos vihar készü
lődik. A kép, ime, egy hajófenéket ábrázol. Szeretném önöknek a hajó
nevét is megmondani, de sajnos, sehol sem találom a Könyvben. Ko
lumbusz Kristóf, amint látják, a hajófenéken oda van láncolva a
nagy árbóc lábához. Körülötte a hajó vázát és bordazatát látni,
amely a Jónást elnyelő bálna bordázatához hasonlít. Köröskörül éj
szaka, és a zúgó vihar az Atlanti Óceán örvényei fölött. (A Kórus
ban halkan felzúg a vihar.) Csend! Hagyjanak beszélni! ... Körös
körül éjszaka, és a zúgó vihar az Atlanti Óceán örvényei fölött! A
hajó parancsnoka meglátogatja Kolumbusz Kristófot. Vele, mögötte
jön a hajószakács. Furcsa szakács. Tudnick kell ugyanis, hogy senki
sem akadt, aki megkötözte volna Kolumbusz Kristófot. A hajósza
kács vállalkozott rá. Íme a hajószakács ... l\ színpadot furcsán vi·
lágítja meg egy lámpás.

PARANCSNOK Jövök megtudni. hogyan érzi magát, uram.
KOLUMBUSZ L Halódó hajó parancsnoka, míért nincs a helyén ilyen

kor?
PARANCSNOK Más valaki talán parancsolhat odafönt a szélnek és a

suhogó halálnak, de az én helyem most a hajófenéken van, Kolum
busz Kristóf mellett. Ments meg minket, Kolumbusz Kristóf! Tartsd
magad, Kolumbusz Kristóf l Tartsd jól az árbóeot. Kolumbusz Kristóf!

KOLUMBUSZ L Talán én tartsam az egész hajót is?
PARANCSNOK Amíg erősen tartod az árbócot, a Kháosz minden dü

he sem tehet ellenünk semmit, és hajónk megtalálja a biztos utat
az elszabadult elemek között is.

HAJÖSZAKACS Nem tettem-e jól, hogy megkötöztem?
KÖRUS Tartsd magad, Kolumbusz Kristóf! Tartsd az árbócot, Kolum

busz Kristóf!
KOLUMBUSZ L Így hát én, a szegény öreg, a kisemmizett, a bűnös, a

megláncolt, én egyedül tartom fenn az árbócot?
PAHANCSNOK Ha el-engeded az árbócot, mind elvesztünk.
KOLUMBUSZ L És mit adsz nekem azért, hogy tartom az árbócot?
PARANCSNOK Akarod, hogy levegyük a láncodat?
KOLUMBUSZ L Nincs is szükség a láncokra! Sokkal erősebb a szen

vedély, amely ehhez a fához odaköt.
PARANCSNOK Mi az a szenvedély?
KOLUMBUSZ L A neve: Igazság! A neve: Igazság! Én az Isten Igaz

ságának nevezem! Csapkod a vihar szele mínket, de csak miattam
nem tép ki gyökerestől titeket.

HAJÖSZAKÁCS Úgy van! Tépd ki gyökerestől! Döntsd el az oszlopot!
Szakítsd ki az árbócot! Tégy úgy, mint egykor a megvakított Sám
son, amikor a filiszteusok fejére döntötte a házat.

KORUS Tartsd jól az árbócot, Kolumbusz Kristóf!
HAJOSZAKACS Bánj el velük, amint megérdemlik! Gondolj rá, hogy

mit tettek veled! Te egy egész' világot adtál nekik, ők meg láncot
raktak rád! Engedd el az árbócot, Kolumbusz Kristóf!



KORUS Tartsd jól az árb6cot, Kolumbusz Kristóf! .
PARANCSNOK Figyelj! Az ilyen viharban három borzasztó pillanat

van! Az első most jön! Jön! Már jön! Érzem! Már a hajam is égnek
áll! A Pokol nehezedik ránk! Behemót és Leviathán súlyát érzem
rajtunk! Tartsd jól az árbócot, Kolumbusz Kristóf! Segíts, segíts,
Kolumbusz Kristóf! Találd meg a most szükséges szót! Az elszaba
dult Kháosz ellen rántsd elő a szó fegyverét, amely kettévágja a vi
har harsogását! (_4 vihar nyomása rémitő bömbölésben tör ki. Az
egész színpadot vizet jelző vászon borítja be, amelybe a villám füs
tölgő csóvái csapnak. De Kolumbusz Kristóf mond valamit, és a sö
tétből hatalmas betűkkel rajzolódik ki Szetii János Evangéliumának
egy mondata: KEZDETBEN V ALA. AZ IGE. - A vihar lecsillapul,
a szín kitisztul.)

KOLUMBUSZ L "Kezdetben vala az Ige!" "Kezdetben vala az Ige l" E
szavak nevében parancsolok nektek, vak és dühöngő erők!

PARANCSNOK Az első próbát kiálltuk.
HAJOSZAKÁCS Közeleg a második pró bal.
PARANCSNOK Már itt a második próba.
KÚRUS Már itt a második próba! Már itt a második! Már itt van! Se

gítség! Ments meg minket, Kolumbusz Kristóf!
HAJÚSZAKÁCS Hagyd magukra őket, Kolumbusz Kristóf! Maga az Is

ten is megbánta, hogy embert teremtett, és vízözönt zúdított rá! Mire
jó új világot felfedezni? Hogy az embert kiszolgáltasd Bobadillának?
Megbüntet az Isten ezért! Az Isten ellen repültél! Átlépted az át
léphetetlen határokat! A végsőkig feszítetted a húrt. Add vissza a
tengernek felkavart álmait! Add vissza a nagy nyugati tengernek
szűzi álmait! Figyelj! Még a tenger is kérve-kér! Ne kavard fel a zúgó
mélységeket!

FÉLKÚRUS Itt a második próba! Itt a második próba!
MÁSIK FÉLKAR Jön a második próba! Jön a második próba! Segítség!

Ments meg minket, Kolumbusz Kristóf!
KOLUMBUSZ L Tenger! Dacolok veled! Zúgó tajtékok, el a lábam

elől! Erősebb vagyok nálatok! Elemek, szabaduljatok el! Ti vagy
tok az én utam! Szolgáim vagytok! Vége! A láncokat, miket én rak
tam rátok, többé emberfia le nem veszi rólatok!

HAJÚSZAKÁCS Te parányi, percnyi-létü ember, te fitymálod így a
tengert? Ami kétségbeesés csak van a magas ég és a föld határai
között, mind meg fogod ismerni! Tartalékai kifogyhatatlanok! ... A
szivattyúkhoz! A szivattyúkhoz! A szivattyúkhoz! Lezúdult az ég!
Kiönt a tengerár! Örökre elveszett dolgok, melyek öröktől keresik
útjukat, ime, mind megtörténnek !

KOLUMBUSZ J. Ha az egész tenger kiörnleni látszik is, én csendben át
megyek raj ta!

HAJÚSZAKÁCS Talán bizony te állítod helyre az eget és a földet?
KOLUMBUSZ L Az én dolgom nem helyreállítani a világot; az én dol

gom fölfedezni a világot.
HAJÚSZAKÁCS A világ gonosz.
KOLUMBUSZ L Ha a világ gonosz, annál rosszabb neki. Én fogom a

fátylat lerán~i róla!
KÚRUS Jön a második próba! Jön a második próba!
KOLUMBUSZ L (teljes erőből kiált) "Megjelent egy ember, kit az Isten

küldött; János volt a neve."
(A második roham kitör,. hasonlóan az elsőhöz. Ragyogóan fényes
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körben, fekete betűkkel kirajzolódnak az Evangélium szavai: MEG
JELENT EGY EMBER, AKIT AZ ISTEN KOLDÖTT; JANOS VOLT
A NEVE.

KOLUMBUSZ L Volt egy ember: a neve János! Volt egy ember: a
neve János! Volt egy ember; a neve: Kolumbusz Kristóf!

PARANCSNOK (Eltűnik.)

HAJÚSZAKACS Most jön a harmadik roham.
(Hirtelen teljes csönd lesz.)

KOLUMBUSZ L Mit jelent ez a csönd?
HA.JÚSZAKACS Nem tudod, hogy megtörténik néha, amikor a ciklon

közepe elvonul? A szél megáll, csend lesz, a csillagok kigyúlnak az
égen. Ezt 'hívják a "ciklon szemé"-nek. A. pokol szeme rajtunk. (A
szín megváltozik. A színpad hátsó részében csak a fehér vászon
látszik.)

4. Kolumbusz Kristóf lelkiismerete

RCJLUMBUSZ L Hol vagyunk?
HA.JÚSZAKACS A lelkiismereted belsejében vagyunk.

(Naqy fJyorsasággal árnyak suhannak át a vásznon.)
KOLUMBUSZ L Nem látok semmit.
HA.JÚSZAKAcs Figyelj csak.

(Mint a szél, úgy viharzanak át a vásznon killőnnöző alakok töme
gesen. Vademberek tollakkal díszített feje. Vademberek dárdákkal
és n1filakkal.)

KOLUMBUSZ L Kik ezek: a száguldó alakok, hasonlóak a szálló pi-
héhez? ,

HAJÚSZAKÁCS Egy egész nép. Mérhetetlen sokaságban. Akiket te ki
irtottál.

KOLUMBUSZ L Kárhozott a köd, ha a felkelő nap sugarai is szétszór
hatják. (Az Óceánon megláncolt fekete rabszolgák csapata jelenik
mea.)

KOLUMBUSZ L Kik ezek a láncravert négerek?
HAJÓSZAKÁCS Megszűnt a rabszolgaság a földön, de te vissza álli

tottad.
KOLUMBUSZ L Azokról a szarencsétlen indiánokról beszélsz, akiket

rabszolcaként próbáltam meg eladni Sevilla piacán?
HAJÚSZAKÁCS üdvözlet a rabszolgaság vísszaállítóiának!
KOLUMBUSZ L Bűnt követtem el. De nem volt pénzem. Arany nélkül

jöttem meg Nyugatról. Valamivel ki kellett fizetnem kapzsi hite-
lezőimet. ,

HA.JÚSZAKÁCS Emberi lelkekkel fizettél.
KOLUMBUSZ L Mezígértem, hogy mezszabadítom a földet a sötét

séztöl, de nem ígértem, hogy megszabadítom a szenvedéstől,

HAJÓSZAKÁCS Látom, az emberekkel últY kereskedtek, mint az ál
latokkal. Látom, Afrika küld az Új világ számára emberi testi-ra
kománvokat.

KOLUMBUSZ I. Akkor hát nemcsak az Új Világot, hanem Afrikát is
szüksécessé tettem az emberiség' számára.

HA.TÓSZAKACS A szenvedés által?
KOLUMBUSZ L A szenvedés által, ha más mód nincs rá.

(A vásznon egy csapat kusza árnyat látni.)
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KOLUMBUSZN~ Kolumbusz Kristóf, én a feleséged vagyok. Szeret
telek. Miért hagytál el engem?

KOLUMBUSZ ANYJA Kolumbusz Kristóf, én az édesanyád vagyok.
Szerettelek. Miért hagytál el engem?

KOLUMBUSZ I. Kolumbusz Kristóf vagyok!
FIATALEMBER Miért hívtál el, hogy odahagyjam Genovát?
KOLUMBUSZ l. Kolumbusz Kristóf vagyok!
EGY F~RFI Miért hívtál magaddal, hogy odahagyjam Lisszabont?
KOLUMBUSZ l. Nem, ez nem igaz! Nincs senki ítt! Csak a magam

árnyékát látom a vásznon! .
AZ ÁRNYÉK Igazad van. Én te vagyok. Miért nem hagysz nyugtot

nekem?
KOLUMBUSZ L Hagyj! Nem akarok rádnézni!
AZ ÁRNYÉK Vádollak! Hová vezettél engem? Hát ezt ígérted nekem?
KOLUMBUSZ I. Rút emberváz. nem ígértem neked semmit! És amit

ígértem is, megtartottam! Megígértem az egész mindenséget, és meg
is szereztem!

KÚRUS J ól feleltél! J ól feleltél, Krisztushordozó !
HAJÚSZAKÁCS Miféle mindenségről beszélsz? Kolumbusz Kristóf, mi

is hát az valójában, amit fölfedeztél, amit a sötétben tapogatózva,
kinyújtott karoddal elértél?

KOLUMBUSZ L Igen; mi is valójában? Elemészt a kiváncsiság, Talán
a vén Ázsia egyik karját értem el? Vagy valami mást?

HAJÚSZAKÁCS Nos, jó vagyok hozzád! Lámpám egy sugarával meg
világitom neked.
(A vásznon megjelenik a Glóbusz. és ferdén kirajzolódik Amerika,
vagy legalábbis a két kontinensnek az a része, amit a Panama-szo
ros köt össze.)

KOLUMBUSZ L Hát ez az, amit én fölfedeztem? Hát ez az a világ,
amit én a semmiből előhoztam?

(A Kórus és a zenekar tompán felhangzik)
MAGYARÁZÚ íme a Galamb, a vizek alatt újra megtalálta a földei.
KOLUMBUSZ L Mily szép l
HAJÚSZAKÁCS A földgömb fordul, és a végzetes szoros mögött, amely

elzárta a látást az ember elől. új Öceán nyílik.
KOLUMBUSZ L És mi a neve annak, aki azt fölfedezte?
1. KÚRUSBELI A neve: Balboa.
HAJÚSZAKÁCS Egy másik Óceán, sokkal nagyobb, mint ez itt.
KOLUMBUSZ II. Ah, ez még mindig nem elég nekem.
KOLUMBUSZ I. És mi a neve annak, aki ezt fölfedezte?
2. KÚRUSBELI A neve: Magellán.
KOLUMBUSZ I. így hát sohasem értem el Cipangot? Sohasem értem

el aranyban dús és hóval borított szigeteit, amit e vásznon látok
itt szinte egy kődobásnyira? ,

HAJÚSZAKÁCS Sohasem érted el. Nem te vagy, aki egyesíted az Uni
verzurnot. Más hódítja meg a Földet.

KOLUMBUSZ L Akkor hát megelégszem azzal a másik világgal, amit
én teremtettem, és amely az 'én nevemet viseli.

HAJÚSZAKÁCS Nem a te nevedet látom írva ott.
KOLUMBUSZ L Hogy hívják hát az utódomat? Milyen nevet visel?
HAJÚSZAKÁCS Emlékszel-e arra a kis itáliai kereskedőre, aki fával

és festékkel kereskedett, és egyik hajódon is utazott egykor? Em
lékszel-e Amerigo Vespuccira ?
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KOLUMBUSZ 1. Már alig emlékszem.
HAJOSZAKACS Ö adott nevet annak az új világnak, amit te fölfedez

tél. Azt kérded, mi a neve annak az új világnak? A neve: Amerika!
KORUS (Teljes erővel.) A neve: Amerika! A neve: Amerika!
KOLUMBUSZ 1. Mélységekből kiáltbk hozzád, Uram ...

5. Kolumbusz Kristóf és IzabeIIa

KORUS (A következő jelenetben tovább folytatja a De profundis-t.)
... Uram hallgasd meg szavamat!
(A De profundis-t felváltva tompa és fájdalmas férfiszólam és szív
szaggató, siránkozó női szólam énekli.)

VALAKI A KORUSBOL Hol vagyunk?
MAGYARAZO A hajó megérkezett. Kolumbusz Kristófról levették a

láncokat. Spanyolország egy festői vidékén vagyunk. Jobbra kápol
na. Balra, ott fenn a dombon, Kálvária a három kereszttel. A hát
térben fák. Olybá tűnik, mintha ott mögöttük majd történnék va
lami.

HíRNÖK Ha tetszik, itt megállhatunk. A királyné úgy parancsolta: itt
várjuk meg őt.

VALAKI A KORUSBOL Ki ez a feketébe öltözött ember?
MAGYARAZO Ez az ember Izabella királyné követe, öt küldte el, mí

helyt megtudta, hogy Kolumbusz Krisrtóf megérkezett.
KOLUMBUSZ 1. A sötétség óráiban őfelsége bizalma volt egyetlen

csillagom. Hajdani két szép szeme az egyetlen tekintet, amely mín
dig vigyázva nézett rám.

HíRNÖK Még most is figyel téged.
KOLUMBUSZ L Az ijesztő hírek után milyen öröm számomra, hogy

őfelsége ily hamar fölépült.
HíRNÖK Nem kell aggódnod érte. Már nem beteg többé.
KORUS (Halkan.) .,. Legyen füled figyelmes hangos esedezésemre.
KOLUMBUSZ L Lehetséges-e, hogy annyi szenvedés közben, őfelsége

gondolt néha legalázatosabb szolgájára?
HíRNÖK Csak rád gondolt és az Indiákra. .Szüntelenül a te neved v,Jt

az ajkán: Kolumbusz Kristóf.
KOLUMBUSZ L Őfelségének mi a szándéka velem?
HÍRNÖK Nem elégszik meg azzal a jósággal, amivel idáig elhalmozott

téged. Azt akarja, hogy mostani állásodat sokkal magasabbal cse
réld fel.

KOj..UMBUSZ L Az új Indiák, amit neki ajándékoztam ... Csak ó ért
meg engem! Igen, csak neki ajándékoztam az új világot.

HíRNÖK Ajándékodat magához vette. Azt mondta, hogy a legszebb
ékszere, Kolumbusz gyűrűje az ujján. így mondta. Ezt a gyűrűt

mindig a jegy-gyűrűje mellett fogja hordani.
KOLUMBUSZ L Kolumbusz Kristóf gyűrűje? Ezt mondta?
HíRNÖK Az én Kolumbusz barátom gyűrűje. Igen; jól hallottad. Mondd

meg neki, tette még hozzá, hogy amit fölfedezett, az semmiség ah
hoz képest, amit a mi Urunk Istenünk tartogat számára.

KORUS ... Uram, haa vétkeket figyelembe veszed, Uram, ki állhat
meg előtted?

KOLUMBUSZ L Ilyen szavakra az örömtől kellene repesnie szívemnek.
HÍRNÖK Igen; ilyen szavakra az örömtől kellene repesnie szívednek,
KOLUMBUSZ L De éppen csak szelídebbé válik a szívem.



HíRNÖK Vajon nem örömhírt hoztam-e számodra, Kolumbusz Kristóf?
KOLUMBUSZ r. Aki annyira megízlelte a fájdalmat, mint én, nehéz

annak megszoknia az örömet.
HíRNÖK Felejtsd el régi háborgásaidat.
KOLUMBUSZ L Ö, rnilyen gyötrelmes volt annyi fáradtságot elviselni.

Elhagyni családomat, hazámat, barátaimat, mint félig elégett hajó
kat, mint féregrágta, lyukas bárkákat!

HíRNÖK Igen, Kristóf, sok volt a gyötrelmed.
KOLUMBUSZ L Milyen gyötrelem volt az elképzelhetetlen messzeség

ben új földeket fö1fedezni! Majd pedig rablánc lett a jutalom!
HíRNÖK Az igazságtalanság láncai súlyosak. De még hátra van, hogy

megtudd. ezeknél súlyosabb lánc is van.
KOLUMBUSZ I. A láncok a testem, a karom, a lábam körül, igen, föl-

érnek egykori vágyaimmal és a végtelennek tűnő tengeri utakkal.
HíRNÖK A szeretet kötelékei mindennél súlyosabbak.
KOLUMBUSZ r. Nézd, mennyi sebet vágtak húsomba a láncok.
HíRNÖK Felséges asszonyod tekintete bőséggel megvigasztal.
KOLUMBUSZ I. Aki egyszerre itta ki a keserűség poharát, nehéz an-

nak a pohártól elvonni ajkát.
KÖRUS ... Am tenálad bocsánat vagyon, törvényed miatt bízom ben

ned, Uram.
(Ebben a pillanatban a ciprusok kőzött gyászmenet tűnik fel. Elől

kereszt és égő gyertyák. Utánuk pompás halottaskocsi, körülötte
előkelő udvari emberek. A menet megálL)

KOLUMBUSZ r. Értem már!
KÖRUS Lelkem remél az Ö szavában.
HíRNÖK Lelkem remél az Ö szavában, lelkem bízik az Úrban.
KÖRUS A reggeli őrváltástól éjjelig, bízzék lelkem az Úrban.
KOLUMBUSZ L Nem volt joga meghalni, mielőtt bevégeztem fölada-

tomat, és míelött az ügy, amelyetrníndketten szolgálunk, már szük
ségtelen.

HíRNÖK Az Iridiáknak. amit fölfedeztél, nincs többé szüksége sem
őrá, sem terád, de talán Kolumbusz Kristófnak szüksége lesz felsé
ges asszonyára.

KOLUMBUSZ Ha olyan nagyon szűkségem van rá, miért hagyott el?
HíRNÖK Csak te vagy az, aki elmehetsz.? Csak neked lehetnek vá

gyaid? Csak téged táplálhat a vágy, hogy megismerj egy másik vi
lágot? Olyan szép az a másik világ? Azt a királyi utat, amit a lába
elé terítettél. ő miért ne követhetné?

KÖRUS ... Mert az Úrnál van az irgalom és bőséges nála a szabadítás.
KOLUMBUSZ r. A vágyat, amely az én szívemet remegtette, ő is is-

merte hát?
HíRNÖK Ö csak egy dolgot ismert.
KOLUMBUSZ r. Mit ismert?
HíRNÖK Hogy az Isten, kit a végtelen idő sem korlátoz, a lelked üd

vösségét és szertelen szíved kulcsát az ő kezébe tette. Az ő kezébe
tette kemény szíved kulcsait. És ő tudta, hogy üdvösséged nyitja az
ő kezében van.

KOLUMBUSZ L Én is tudtam. Mindig tudtam.
HíRNÖK E kicsiny játékszert, a Földet, e csöppnyi golyót, amit te any

nyira szerettél, nem hódítottad-e meg? Ezt a glóbuszt, amelyet szel
lemed szárnyaival akartál körülvenni és bevonni.

KOLUMBUSZ r. Igen! Az Isten nekem adta és én megtartom, nem en-
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gedem el! 0, sohasem hittem volna, hogy ez a kerek Föld, amelybe
a kereszt van ültetve, s amelyet én vezettem a kereszt alá, ennyire
ne legyen fontos.

HtRNÖK De nincs-e vajon annál fontosabb dolog is?
KOLUMBUSZ I. Mi lehet annál fontosabb?
HtRNÖK E név: Kolumbusz Kristóf, amely az ajkán volt akkor is,

amikor meghalt, szerető és szánakozó szava, sugárzó mosolya! Ú de
édes mosoly volt az! Ezzel a mosollyal vár téged ama másik világ
kapujában. Azt hiszed talán, hogy mindig magad leszel a mögöt
ted járók előtt?

KÚRUS '" És ő megszabadítja Izraelt! ... Mélységekből kíáltok hoz
zád, Uram! ... És ő megszabadítja Izraelt minden gonoszságától! ...
(A gyászmenet újra megindul.)

6. A Valladeltd-! fogadó

MAGYARAzú A Könyvnek majdnem vége már. Csak egy lap van hát
ra. Ime; újra a Valladolid-i fogadóban vagyunk.
(Belép a fogadós szolgája.)

A SZOLGA (Kolumbusz I.-hez) Uram, a fogadós azt üzeni, hogy fi
zesse meg a számláját.

KOLUMBUSZ L Barátom, mondd meg a gazdádnak, hogy Kolumbusz
Kristóf, a Nyugati Indiák Admirálísa arra kéri, szíveskedjék néhány
napot várni még.

A SZOLGA Nem mondhatok mást, mint amit a gazdám üzen: fizesse
meg a számláját.

KOLUMBUSZ r. Amikor először vágtam neki a tengernek, a matrózok
meg akartak ölni, s én arra kértem őket: várjanak még három na
pot. Megadták a három napot, és én fölfedeztem egy világot. Most
a gazdádat kérem: adjon nekem még három napot.

A SZOLGA Majd megkeresem.
(A szolga elmegy. Belép a fogadós.)

FOGADÚS A szolza azt mondja, hogy nem fizeted meg a számlád,
KOLUMBUSZ L Ha akarod, vedd e láncokat.
FOGADÚS Mihez kezdjek ezzel az ócskavassal?
KOLUMBUSZ L Már csak ez maradt meg nekem.
FOGADÚS Azt mondják, hogy ott Nyugaton aranyat találtál. Azt

mondiák. hogy ott Nyugaton még a folyókban is arany folyik.
KOLUMBUSZ L Igen. még az ujjamat is belemártottam.
FOGADÚS Megmaradt az őszvéred.

KOLUMBUSZ L Barátom, ne vedd el az öszvéremet.
FOGADÚS Akkor fizess!
KOLUMBUSZ r. Hallvass meg! Fizetni fogok! ... Könyörgök, ne vedd

el az öszvéremet. Rajta kívül nincsen barátom. Mindenki más meg
tagadott engern. Csak ez a szegény állat maradt meg nekem, e hű

séges szolgáló, e derék társ, aki hisz bennem, aki soha nem veszek
szik velem és mindig megteszi azt, amit mondok neki.

FOGADÚS Ha holnapig nem fizetsz, elveszem az öszvéredet. (Kimegy.)
KOLUMBUSZ L Kolumbusz Kristóf, miért hagytál el engem?
1. KORUSBELI Mit mond?
KOLUMBUSZ r. Nincs többé Kolumbusz Kristóf, csak egy szereneset

len van a szalmazsákján, egy szegényember, aki azért könyörög,
hogy ne vegyék el utolsó barátját. Igen, hogy hagyják meg az ősz-
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véremet, ezt a vén. öszvért arra a néhány órára, ami még életemből

hátra van.
KOLUMBUSZ II. Itt vagyok és hallgatlak téged!
KOLUMBUSZ I. Elhagytál engem! A dicsőség fényébe léptél! Hallgass

hát onnan, ahol VIélgy, dicsőségedben! Az Emberiség tiszteli a neve
det, én viszontemeghalok egy halom szalmán.: és nem tudod meg
gátolni, hogy elvegyék tőlem ezt a szegény állatot, egyetlen baráto
mat és egyetlen megmaradt' javamat!

KOLUMBUSZ II. Visszatérek hozzád! Máris megyek feléd!
KORUS Kolumbusz Kristóf! Maradj velünk! Maradj az utókorral,

amelyhez immár tartozol.
KOLUMBUSZ II. Tudtok-e tenni valamit ezért az öregért, aki egyedül

s elhagyottan haldoklik itt?
MAGYARÁZO Istenné teszünk téged! Arany és bronz diadalszekéren

röpítünk át a tengereken!
KOLUMBUSZ II. Vissza tudjátok-e adni neki az öszvérét?
MAGYARÁZO Nem tudjuk.
KOLUMBUSZ II. Ha nem, hát engedjétek, hogy újra egyesüljek vele.

Engedjétek, hadd élvezzem a kárpótlást, amit számomra tartogatott.
Veletek nincs többé dolgom.

KORUS Kolumbusz Kristóf, bocsáss meg nekünk.
A KÉT KOLUMBUSZ (egymásbafonódva) Az Ég legyen könyörületes

hozzám, a Föld pedig sirasson meg engem.
MAGYARÁZO Vége!

(A függöny összemegy.)
.VALAKI (kijön a függöny redői között) Nem! Nem! Még van egy je

lenet!
MAGYARÁZO Igaz, igaz! Még van egy lap a Könyvben!

7. A tiszta eszmék paradicsomában

1. KÚRUSBELI Hol vagyunk?
2. KÚRUSBELI Mintha ismerős lenne nekem ez a díszlet.
3. KÚRUSBELI Már láttuk ezt a díszletet az első részben.
MAGYARÁZO Igen. Szinte ugyanaz a majorkai díszlet. arnelvben Iza-

bella királynő egy fogoly galamb lábára gyűrűt húzott. De amint
látják, minden fehérré változott. Kristállyá és ezüsttél Szinte azt
mondhatnánk, hogy zúzmarás a vidék! Vagy olyan. mint egy fehér
selyem-mántilla. A gyümölcsök, a virácok, a levelek, az ázak mind,
mind ezüstösek. Valami. mindent túlélő színesoda a táj. Még maga
a föld is, mint a porcukor. Valami különös módon a képben nin
csen távlat. Mondhatnánk, minden egy sikban helyezkedik el. Né
hány ciprus, mint fekete poharak, ágaskódnak a háttérben. Maguk
a szeraplők is tiszta fehérben vannak. Ugyanazok a szereplők, akik
az első részben is felléptek.
(Ugyanazok. a szereplők, ugyanaz a zene, tánc és felvonulás, mint
az első részben.)

1. KORUSBELI (Magyarázó hoz) Uram, nem tévedett? Véletlenül nem
az első oldalon nyitotta ki újra a Könyvet?

MAGYARÁZO Úgy van. Minden újra kezdődik a magyarázat fényé
ben. Nem látják-e, milyen tiszta és hófehér lett minden? Sűrű fény
árad, szinte zuzmarássá teszi a levegőt. A dolgok a tiszta intellektus
fényében rajzolódnak ki, a személyek pedig mintha a szerétet pa-
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radicsomába tartanának. Láthatják, milyen jól érzík magukat a
tiszta eszmék paradicsomában.

KORUSVEZETÖ Halottakat látunk/ hát itt és nem élőket?
MAGYARAZO Csak számunkra halottak a bomló tetemek.
KORUSVEZETÖ Ez a harmatcseppel ékesített tiaránál is fényesebb kö-

vekkel kirakott koronájú gyermek, ez lenne a nagy Izabella?
MAGYARAZO Nincs-e megírva: ha nem leszünk olyanok, mint a gyer

mekek, nem rnehetűnk be a Mennyek Országába?
(A szinpadi ceremónia pontosan 'Úgy zajlik le, mint az első rész 9-ik
jelenetében.)

IZABELLA Mily öröm, hogy mind itt látlak, kedves barátaim! Mind
elkísértetek. senkisem hiányzik. Mind siettetek. hogy megelőzzetek

új helyem előkészítésében. De mondjam-e újra, hogy semmi sem új.
és lám, enyhe csodálkozással mindent fölismerünk. Annyira, hogy
amikor szellern járul szellemhez, felismerjük a vidám arcok koszo
rúját a változhatatlan fény első sugaraiban.

MEDINA SZIDONIA (Vele együtt a gyerrn.ek-hőlgyek mélyen bókol
nak). Itt is, akár odalent, alázatos szolgálói vagyunk felségednek.
Minta bimbók, melyek fejüket tisztelettel a nyílt rózsa felé hajtják.

IZABELLA Köszönöm, kőszőnöm, kedves barátnőim! Köszönöm, kis
Medina Szídónía hercegnő! S vajon nem öröm-e számomra itt is
fogadnom. mint egykor Majorka ligetében. barátomat, a nagy Mira
molin szultánt, aki Granada kulcsait hozta nekem?

MEDINA Már itt is van!
(Előbb a szultán kisérete, majd maga Miramolin lép be. Ú is tetőtől

talpig fehérben. Egy párnán két nagy kulcsot hoz.)
MIRAMOLIN E kulcsokat alázatosan Felséged lába elé helyezem!
IZABELLA Hát ezek nem Granada kulcsai?
MIRAMOLIN Annál sokkal szebb ország kulcsai.
IZABELLA Emlékszem arra a nyári napra, amikor - mondtam is, hogy

először érzem a sors vonásait a szívembe vésődní - ajándékot hoz
tál nekem.

MIRAMOLIN Csupán egy kalitkába zárt fehér galambot!
IZABELLA Emlékszem! És gyűrűt húztam a lábára és visszaadtam sza

badságát. Hol van az a galamb?
MIRAMOLIN (az üres kalitkára mutat, amit egyik kisérője tart a ke

zében) Nem jött vissza.
IZABELLA Emlékszem! De hogyan lépjek be a Mennybe az én galam

bom nélkül? Hogyan lépjek be a Mennyországba a gyűrúrn nélkül?
Hogyan lépjek be a Mennybe a galamb nélkül, amely az én gyűrű

met hordja? Olyan kicsi gyűrű, hogy egy gyermek ujjára is rámegy.
Olyan nagy gyűrű, hogy az egész világot átfogja. Hogyan lépjek be
a Mennyek Országába a lélek nélkül, amely Krisztust hordozza?
Hogyan menjek be a Mennyek Országába az én szolgám, Kolum
busz Kristóf nélkül? Hogyan lépjek be a Mennyországba az én ba
rátom, Kolumbusz Kristóf nélkül, akinek a gyűrűmet adtam? Hol
van Kolumbusz Krístóf?

UDVARMESTER Felséges asszonyom, már kerestük Kolumbusz Krís
tófot, de nem találtuk.

IZABELLA Hol kerestétek?
UDVARMESTER Természetesen a királyi palotában és Spanyolország

valamennyi palotájában. Nem találtuk sehol. Nem látta senki.



tZABELLA De én innen is látom őt Valladolid legszegényesebb foga
dójában.

(Egy inas kimegy, majd visszajön.)
INAS Felséges asszonyom, megtaláltuk Kolumbusz Kristófot. Egy szal-

mazsákon haldoklik.
IZABELLA Megmondtad neki, hogy hívom?
INAS Nem akar jönni.
IZABELLA Menj és mondd meg neki, hogy királynője, Izabella hívja.

Szükségem van rá és várorn.
INAS (kimegy, majd visszajön) Nem akar jönni.
IZABELLA Menj újra és mondd meg neki, hogy kedvelem, és adja

vissza a gyűrűmct.

2. INAS (kimegy, majd visszajön)' Nem akar jönni és nem akarja visz-
szaadni a gyűrűt.

1. INAS Még mást is mondott, de azt nem merem elismételni.
IZABELLA Beszélj!
1. INAS Őfelsége hívott ugyan engem, de mondd meg neki, hogy nem

megyek, mert én a magam útját járom. Mondd meg neki, hogy nem
adom vissza a gyűrűt, mert nem metélhetí le az ujjamat. De adok
neki mást. Mindent odaadok neki, ami még az enyém. Az öszvére
met adom neki, hűséges társamat, amely a hátán hordott. Eddig
még nem vették el tőlem.

2. INAS Egy vén öszvért!
IZABELLA Hogyan? Csak egy őszvere maradt? Nem igazságos, hogy

ez az ember bármit is megtartson magának, amikor uralkodójának
örök tetszését és jóakaratát bírja. Hát ez nem eléggé nagy kincs?
Vajon nem elég nagy jóvátétel-e? Vegyétek el tőle az öszvért és
azonnal hozzátok ide! Ezen az egyszerű állaton lépek he a számomra
készített Királyságba, azon az úton, amelyre Kolumbusz Kristóf te
rített oly csodálatos szőnyeget nekem.
(Bevezetik az öszvért. Díszes ezüst pokróccal van letakarva.)

IZABELLA Menjünk míndnyájan együtt!
(Mindenki, Izabellát is beleértve, gyertyát vesz a kezébe és meg
indul a színpad háttere [eié.)

MAGYARÁZÖ 11:s hogy hívják azt a szőnyeget, amelyet Kolumbusz
terített a lábad elé?

KÚRUS A neve: Amerika! A neve: Amerika!
MAGYARAZO Az Új Világ az, amely a te kapud az Örökkévaló Vi

lágba.

8. Alleluja

il körfüggöny középen szétnyílik és jobb és baloldalra félrehú
zódik. ilz embernek az az érzése, hogy sok fátyol lebben széjjel. A
kék éjszakát látni.

IZABELLA Az Új Világ felé ki fog vezetni engem?
(A nagy kék háttéren, mélykék. majdnem fekete kontúrokkal, a. két
Amerika ferde rajza tíínik elii, középen a panamai szorossal.)

MAGYARÁZO Szerit Jakab fog vezetni téged.
KORUS Szerit Jakab fog vezetni téged az Új Világ felé.

(A nagy kék háttér vásznon megjelenik Szent Jakab hatalmas alak
ja. Vándorköpeny van rajta, széles kalap. Kezében zarándok-bot,
kagyló meg csígahéjak. lUak.iát köröskörül az Orion csillagkép dí-
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szíti. Vállán Herkules oszlopai. Derékig merül a tenger hullámaiba.)
MAGYARÁZO Maga a zarándok Szent Jakab apostol szeli át a ten

gert, hogy mutassa az utat előtted. Gyökerestől kitépte Herkules
oszlopait és a vállára vette.

KORUS Kitárul a vilag. A kapuk kitárulnak. Látókörünk avitt 08210-·

pai gyökerestől kitépve már!
IZABELLA Mi ez a remegő fehérség? Mit jelent a fehér galambok e

megszámlálhatatlan csapata? Szinte az eget is eltakarják.
(Az égboltot megszámlálhatatlan, remegő-fényű csillag borítja be,
akár valami asztronómiai térképen.)

KORUS Az ég galambjai ezek. Az Angyalok Királynőjének lába elé
gyülekeznek.
(A fekete háttéren kirajzolódik a Szetit Szűz alakja, karján a Gyer
mekkel.)

MAGYARAZO Megérkeztünk!
IZABELLA Megérkeztünk. Le kell szállnom az öszvérről.

(Leszáll az öszvérről.)

MAGYARÁZO És mennyí galamb ...
IZABELLA Mennyí galamb, de egy hiányzik belőlük. Hogyan?! Meg

érkeztem az Egbe az én testvérem, Kolumbusz Kristóf nélkül? ..
Térdeljünk le mind.
(A gyertyákat mindenki kioltja.)

IZABELLA Térdeljünk le mind.
(Mindenki térdre borul, még az öszvér is.)

KORUS Nyíljatok ki, Örök Kapuk!
IZABELLA Szent Szűz, Fiadnak Édesanyja ...
KORUS Szent Szűz, Fiadnak Édesanyja ... - Nyíljatok ki Örök Ka

puk!
IZABELLA ... alázatosan könyörgünk Hozzád szolgádért, Kolumbusz

Kristófért.
KORUS Alázatosan könyörgünk hozzád szolgádért, Kolumbusz Kris

tófért! ... Kérünk titeket, Örök Kapuk!
IZABELLA Kérünk Téged, miután átjutott az első nagy Örvényén ...
KORUS ... Miután átjutott az első nagy Örvényen... Nyíljatok ki

Örök Kapuk!
IZABELLA ... Elérje végre azt, amit vágya annyira keresett.
KORUS Elérje azt, amit vágyai szárnyával oly nagyon keresett. Elér

jen titeket, ó Örök Kapuk! Noé pátriárka galambot bocsájtott ki
a bárkából és az a harmadik nap végén visszatért ... Athágva az
első nagy örvényen, elérje végre, amire szíve oly nagyon vágyott.
Elérje a harmadik nap végén, amit a mi szívünk is annyira óhajt ...
Nyíljatok ki" Örök Kapuk!

NÖI HANG (Tisztán, élesen, a színfalak mögül.) Vox turturís audita
est! Alleluja! Alleluja! Alleluja!
(A vászon alján erős fény gyullad ki. A fényben a Földgömb felső

részét látjuk forogni. Egy galamb röppen el róla és átszeli a térsé
get. Minden elhomályosul, csak a galam,bot látjuk. A háttérvásznon
egy monumentális figurának csak a térde és a melle látszik. A Leg
főbb Bíró alakját csillagokkal ékes aranypalást fedi.

KORUS (mélyen zengően és diadalmasan) Alleluja! Alleluja! Alleluja!

(Vége)
Galamb György fordítása
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